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25 marca
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Słowa Ewangelii według świętego Jana (J 12, 20-33)
Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa,
pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: «Panie, chcemy ujrzeć Jezusa». Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei
Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: «Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn
Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli
obumrze, przynosi plon obﬁty. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie
wieczne. Kto zaś chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój
Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę
godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje!» Wtem rozległ się głos z nieba: «Już wsławiłem i jeszcze wsławię». Stojący tłum to usłyszał i mówił:
«Zagrzmiało!» Inni mówili: «Anioł przemówił do Niego». Na to rzekł Jezus: «Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu
na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz. A Ja, gdy zostanę nad ziemię
wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie». To mówił, oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.
Chrystus wie, że to, co zrobi przez swoją Mękę, zupełnie nie mieści się w granicach ludzkiej logiki. Dlatego mówi uczniom o ziarnie, które
obumiera, a potem przynosi plony. Bo oni zobaczą Mesjasza, który umiera. Zobaczą, jak umiera cała ich nadzieja, cała radość, cała pewność
tego, że wybrali właściwą drogę życia. Zobaczą, jak to umiera – i cały sekret ich zwycięstwa tkwi w tym, by wytrwali w wierze, że to
obumieranie to tylko zapowiedź plonu, środek do celu. Ile razy w swoim życiu widzimy, jak umiera nadzieja. Umierają nasze plany, nasze
piękne i dobre marzenia, relacje, radości. A może właśnie obumierają, by przynieść obﬁty plon? Chrystus uczy dziś trudnej, lecz
przemieniającej serce modlitwy: uwielbienia Ojca wtedy, gdy coś w naszym życiu obumiera.

Dekalog - Przykazanie VII
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Dochodzimy do kolejnej kwestii, którą porusza siódme przykazanie. Nie można go bowiem ograniczyć tylko do rzeczy materialnych.
Człowiekowi można zabrać, ukraść rzeczy materialne i to jest bez wątpienia złe. Ale człowieka można okraść w dużo bardziej bolesny
sposób. Człowieka można okraść z godności - a to wielka zbrodnia. Można okraść z dobrego imienia jakimś nieprzemyślanym słowem lub
głupim pomówieniem. Tego też zakazuje siódme przykazanie - i nie wolno o tym zapominać.
Stając w prawdzie o sobie samych przyznajemy się do wielu sytuacji, w których złamaliśmy siódme przykazanie, gdy chodzi o rzeczy
materialne - ale nie wolno nam unikać pytań, które dotyczą tego przykazania odnośnie kwestii osobowych. A więc: ile razy okradliśmy
kogoś z dobrego imienia przez zwykłe plotkarstwo? Ile razy okradliśmy kogoś z godności przez krzywdzące oszczerstwa, pochopne osądy?
To też jest grzech i nawet jeżeli po ludzku wydaje nam się, iż nasz sąd jest słuszny - trzeba pamiętać o tym, co mówi Pismo: Bóg jest Sędzią,
a nie człowiek.
I tym samym dochodzimy do jeszcze jednej kwestii, którą również porusza siódme przykazanie. Powiedzieliśmy, iż nie wolno nam
przywłaszczać tego, co nie nasze, i że mamy obowiązek oddawać to, co innym się należy. To przykazanie, tak jak i inne pozostałe, nie
dotyczy tylko relacji międzyludzkich, ale również jakże ważnej relacji między człowiekiem a Bogiem. Kolejne pytanie, które stawia przed
nami to przykazanie dotyczy tego, czy nie okradamy Boga? To nie pomyłka. Taki grzech też można popełnić. Boga również można okraść.
ks. Norbert Sarota

Święta ruchome
w kalendarzu liturgicznym Kościoła, cz. 1

Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny,
w dzień Jej Zwiastowania (z 1861 r.)

W Kościele katolickim święta ruchome mogą być
obchodzone w różnych dniach i miesiącach. Niektóre
ważne dla katolików dni, święta lub uroczystości są
uzależnione od daty Wielkanocy w danym roku. Należą do
nich: Środa Popielcowa (pierwszy dzień Wielkiego Postu),
Uroczystości Miłosierdzia Bożego, Wniebowstąpienia
Pańskiego i Zesłania Ducha Świętego. Od daty Wielkanocy
zależą też: Święto NMP Matki Kościoła, Uroczystość
Trójcy Przenajświętszej, Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej
(Boże Ciało), Uroczystość Najświętszego Serca Pana
Jezusa oraz Wspomnienie Niepokalanego Serca NMP.
Świętami ruchomymi niezależnymi od daty
Wielkanocy są: Święto Chrztu Pańskiego (niedziela po
6 stycznia), Uroczystość Poświęcenia Własnego Kościoła
(ostatnia niedziela października), Uroczystość Jezusa
Chrystusa Króla Wszechświata (niedziela przypadająca
między 20 a 26 listopada) oraz Uroczystość Świętej
Rodziny (niedziela po 25 grudnia).

Bądź od nas pozdrowiona o Najświętsza Maryjo Panno! W tym dniu,
w którym Cię niegdyś pozdrowił Anioł z nieba do Ciebie posłany. (…)
Znalazłaś łaskę u Boga nad wszystkie córki ludzkie, błogosławionaś Ty
między niewiastami. (…) Zostałaś obraną za Matkę Temu, który jest Synem
Najwyższego od wieków a który w czasie za sprawą Ducha Św. jako człowiek
począł się w Twoim żywocie, i narodził się z Ciebie. Szczególnie w tym dniu
cieszymy się o Najświętsza Maryjo o Panno! Z Twojej godności i tej tajemnicy
wcielenia Syna Bożego, na której się zasadza zbawienie całego rodzaju
ludzkiego. Dzięki składamy i wielbimy Boga, że tak wielkie rzeczy uczynił
Tobie i nam, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
(…) Przy najwyższej godności, jaką Cię Bóg zaszczycił, o Matko Zbawiciela
naszego! zostałaś pokorną w Jego obliczu. Oto ja służebnica Pańska! rzekłaś
do Anioła, niech mi się stanie według słowa Twego. O! Uprośże mi tę łaskę, aby
mnie Twój przykład nauczył być pokornym (…) Uproś mi, o Matko litości!
abym mógł się stać sługą Boga, Jego wolę zawsze wiernie wypełnić, a przez to
stać się uczestnikiem łaski i chwały Jego. Amen.

POST W BIBLII

LICZBY W BIBLII

Przed rozpoczęciem publicznej działalności Chrystus pościł przez
40 dni i zadał cios pokusie diabelskiej; była w Nim moc Ducha Św.
(Mt 4,2; Łk 4,2). Powtórzył w ten sposób gest Mojżesza (Wj 34,28).
Początkowo Izraelitów obowiązywał jeden dzień postny w roku uroczysty Dzień Pojednania. Po powrocie z niewoli dołączono
jeszcze cztery doroczne dni postne. Późniejszy judaizm nadawał
postom coraz większe znaczenie. Faryzeusze pościli dwa razy
w tygodniu, podobnie jak uczniowie Jana Chrzciciela (Łk 5,33).
Znane były posty pokutne, upraszające, przebaczające (Krl 21,12;
1 Sm 7,6). Ludzie wybrani przez Boga również pościli:
- Ezdrasz - „zrywa powrozy jarzma” - poszcząc, dotarł szczęśliwie
do Jerozolimy,
- Samuel - „wypuszcza na wolność uciśnionych” - przez post
uwolnił Izraelitów od Filistyńczyków,
- Eliasz - „łamie wszelkie jarzmo” - szedł 40 dni o głodzie, by
zwyciężyć niewiarę i depresję,
- Apostoł Paweł - „wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza
polarna” - przez trzy dni pościł, by pojąć łaskę Boga,
Biblijna praktyka postu dała początek ustanowienia w Kościele
liturgii Wielkiego Postu.

Liczbą, któ ra znalazła nadzwyczaj praktyczne zastosowanie jest
10 (system dziesiętny wziął się zapewne z liczenia na palcach rąk),
choć posiada ona ró wnież ś więte i symboliczne znaczenie w pismach
apokaliptycznych. Jest sumą ś więtych liczb 3 i 7, a ponadto uosabia
skoń czoną doskonałoś ć , wyraż ającą się poprzez Dziesięcioro
Przykazań .
Liczba 12 to nie tylko dwanaś cie pokoleń Izraela i dwunastu
apostołó w, ale takż e dwanaś cie miesięcy w roku i tyleż godzin
w dniu: „Czyż dzień nie liczy dwunastu godzin?” (J 11,9). Jak liczba
7 stanowi sumę liczb 3 i 4, tak 12 jest iloczynem 3 i 4. Zydowski ilozof
Filon nazwał dwunastkę liczbą doskonałą.

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek – 22.03.2021
18:00 + Za śp. Alicję Matoń (greg. 22)
Wtorek – 23.03.2021
18:00 + Za śp. Alicję Matoń (greg. 23)
Środa – 24.03.2021
O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i opiekę
18:00 Królowej Różańca św. dla członkiń Róż Różańcowych
w naszej paraﬁi
+ Za śp. Alicję Matoń (greg. 24)
+ Za śp. Roberta Stopińskiego
+ Za śp. Waldemara Nogiecia
+ Za śp. Stanisławę Podsiadło
+ Za śp. Mieczysława Bednarczyka
20:00
+ Za śp. Paulinę Turczyńską
+ Za śp. Zygmunta Domagałę
+ Za śp. Mariannę Zielińską
+ Za śp. Krzysztofę Kaczmarską
+ Za śp. Leokadię Bubak
Czwartek – 25.03.2021 – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
18:00 + Za śp. Alicję Matoń (greg. 25)
Piątek – 26.03.2021
7:00 + Za śp. Alicję Matoń (greg. 26)
+ Za śp. Zbigniewa Nowaka w 42. rocznicę śmierci,
18:00
Marię, Kacpra, Czesława i Jana Nowak
Sobota – 27.03.2021
7:00 + Za śp. Alicję Matoń (greg. 27)
18:00 + Za śp. Teodozję Munk
Niedziela – 28.03.2021 – Niedziela Palmowa Męki Pańskiej
+ Za śp. Sabinę i Eugeniusza Nogieciów w rocznicę
7:00
śmierci oraz zmarłych z rodziny
9:00 + Za śp. Roberta Stopińskiego
10:30 + Za śp. Cecylię, Wacława i Zenona Górka
12:00 + Za śp. Krystynę Żaba, Małgorzatę Piechnik
18:00 + Za śp. Alicję Matoń (greg. 28)

Zró dło: Ilustrowany przewodnik po Biblii, red. naczelny J. Fronczak

WIELKI POST W DALEKICH ZAKĄTKACH ŚWIATA

W wielu zakątkach świata podczas Wielkiego Postu celebrowane
są różne zwyczajowe obchody nawiązujące do ostatnich dni
ziemskiego życia Jezusa.
W miastach Brazylii wystawiane są Misteria Męki Pańskiej. Wiele
osób przygotowuje się do odegrania ról nie tylko poprzez zapoznanie
się ze scenariuszem i nauczeniem tekstu, ale i za pomocą postu,
modlitwy i adoracji.
Jednym z miejsc, gdzie Misterium Męki Pańskiej zmienia życie
całego miasta jest Nova Jerusalem w stanie Pernambuco w Brazylii.
To miasto-teatr, zbudowane z kamienia granitowego, jest trzykrotnie
pomniejszoną repliką Jerozolimy z czasów Jezusa. W samym
przedstawieniu uczestniczy ponad tysiąc osób. Główne role grane są
przez czołowych brazylijskich aktorów. Jednak większość aktorów to
mieszkańcy Nova Jerusalem, którzy od lat wcielają się w te same
postacie. Całe miasto żyje przygotowaniami do Misterium Męki
Pańskiej. W różnych jego częściach wybudowano specjalne budynki
imitujące miejsca z Jerozolimy, w których rozgrywane są
poszczególne sceny przedstawienia. Spektakl podzielony jest na
dziewięć scen. W każdej z nich aktorzy używają innych strojów
przygotowywanych przez mieszkańców. Co roku na czas Misterium
do Nova Jerusalem zjeżdża około 70 tysięcy osób.
Źródło: https://artursac.blokspot.com

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
V Niedziela Wielkiego Postu – 21.03.2021
W czwartek 25 marca uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to
Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka
Poczętego. Na Mszy św. o godz. 18:00 będzie można złożyć
przyrzeczenie duchowej adopcji dziecka poczętego.
Od 19.03 do 25.03.2021 tydzień modlitw o ochronę życia. Teksty
modlitw znajdują się na stojaku przy wyjściu z kościoła.
Z racji ogłoszonego Roku Św. Józefa, zapraszamy wszystkich na
nabożeństwa ku czci Św. Oblubieńca NMP w każdy czwartek po
wieczornej Mszy św., począwszy od Święta Zwiastowania NMP
(25 marca).
W środę (24 marca) o godz. 18:00 odprawiona zostanie Msza św.
w intencji Róż Różańcowych z naszej paraﬁi ze szczególnym
błogosławieństwem nowo powstałej piątej Róży kobiet. Po Mszy św.
– spotkanie z zelatorkami Róż Różańcowych w salce na plebanii.
Przyszła niedziela (28 marca) to Niedziela Palmowa. Podczas
uroczystej liturgii o godz. 10:30 pobłogosławione zostaną gałązki
wierzbowe. W tym dniu nie będzie Drogi Krzyżowej o godz. 12:00
oraz Drogi Krzyżowej ulicami naszej paraﬁi. Natomiast zapraszamy
na Drogę Krzyżową do kościoła po Mszy św. o godz. 18:00.
Pełna treść ogłoszeń na stronie www.paraﬁamichalowice.pl.
Z naszej wspólnoty paraﬁalnej odeszła

śp. Beata Kruczek
Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie...

Paraﬁa p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, erygowana w 1949 roku.
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